
सभुद्री  सीगर  

 अल्फर्ट    
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अल्फर्ट, एक भोठा  सभुद्री  सीगर 
आहे. त्माचे योभाांचक कायनाभे 
लाचून भुराांना खूऩ भजा मेईर. 
सगळमाांना भाहीत आहे सभुद्री 
सीगरचे दिसणे ळुब भानरे जाते. 
अल्फर्टरा बेर्ल्मालय तुमहाांरा सुद्धा 
असेच्च लारे्र.... 

सभुद्री सीगर   

 अल्फर्ट   



अल्फर्ट एक सीगर ऩऺी होता.  
तो एक वलळार सभुद्री ऩऺी होता.  

इांग्रजीत त्मारा  अल्फाट्रोस, महणतात. 



कायण सभुद्री ऩक्ष्मारा ळुब भानरां जातां. महणून 
जहाजालयच्मा नावलकाांना अल्फर्टरा ऩाह्मरा आलडत अस.े  

जेव्हा अल्फर्ट जहाजाचा ऩाठराग कयत तेव्हा 
नावलक खऩू खळु होत.  



एक दिलस सभुद्रात बमांकय लािऱ आरे.  
हला जोयात लेगानां सू-सू कयत लाहू रागरी.  

त्मानांतय नावलकाांना अल्फर्ट दिसरा नाही.   



अल्फर्टराही नावलक दिसरे नाही.  अल्फर्टरा आऩल्मा सभोय पक्त जभीन दिसत होती.   



“तू सभुद्र ऩादहरा आहे का?” 
अल्फर्ट ने वऩांजऱ्मात फांि असणाऱ्मा ऩक्ष्मारा 

वलचायरे.    

तो ऩऺी महणजे एक ऩोऩर् होता.  
“भरा एक बफस्कीर् ऩादहजे,” ऩोऩर् महणारा. 



“तू सभुद्र ऩादहरा आहेस का?” 
अल्फर्टने घडाळमातल्मा ऩक्ष्मारा वलचायरां. 

तो ऩऺी महणज ेकोकीऱ होता.  

“कुहू-कुहू-कुहू,“ कोकीऱ महणारा. 



“तू सभुद्र ऩादहरा आहेस का?”  
अल्फर्टने झाडालयच्मा ऩक्ष्मारा वलचायरां. 

तो सुताय ऩऺी होता.  

“ठक–ठक-ठक,” सुताय ऩऺी महणारा. 



“तू सभुद्र ऩादहरा आहेस का?” 
अल्फर्ट ने चचट लय फसरेल्मा चचभणीरा वलचायरां.    

ती चचभणी र्ीनची फनलरेरी होती.  
महणून ततनां काहीच उत्तय दिरां नाही.. 



भग अल्फर्ट उड़त एका र्ोपमाांच्मा िकुानात गेरा.  
“भरा सभुद्री मात्रसेाठी एक ऩऺी असणायी 
र्ोऩी हली आहे,” एक श्रीभांत स्त्री महणारी.  



“ककती सुांिय र्ोऩी आहे,” भदहरेचा मभत्र महणारा. 
”हा ऩऺी तय बफरकुर खयी लार्त आहे.” 

"धन्मलाि," भदहरा खळु होत महणारी. 
“भी ही र्ोऩी सभुद्रात जहाजालय घारेन.”  



 त्मानांतय प्रलासी जहाजालय चढरे. 
रोकाांनी प्रलाळाांनी अच्छा केरा. “अच्छा-फाम”.  



भग िऩुायीजेलणाची लेऱ झारी. “भी आऩल्मारा 
ओऱखतो.” कपतान त्मा भदहरेरा महणारा.  

“नाही, आऩण भरा ओऱखत नाही,”  भदहरा महणारी. 
 

कपतानने भदहरेरा महर्रां.  
“भी तुमहाांरा नाही, तय आऩल्मा र्ोऩीलय 

फसरेल्मा ऩक्ष्मारा जरूय ओऱखतो.” 



"अये फाऩ ये!" भदहरा ओयडत महणारी.  

“भरा भाझ्मा र्ोऩीलय खया ऩऺी नकोम.” 

“ऩण आमहाांरा खया ऩऺी खऩू आलडतो,” 

जहाजालयचा नावलक महणारा. “आमहाांरा 
तो सभुद्री सीगर हला आहे. तो महणजे 

चाांगल्मा नमळफाची खणु आहे.”   

 



“हे भाझां चाांगरां बाग्मच आहे की, भी ऩयत आऩल्मारा 
बेरू् ळकरो,” अल्फर्ट नावलकाांना महणारा. 

"जहाजालय तुझां स्लागत आहे,”  
सगळमा नावलकाांनी महर्रां.  



समाप्त  


